
 
 
REDACTIONEEL 
 
Een nieuw seizoen ligt 
voor ons. Binnen de 
club zijn een aantal 
dingen veranderd. Dit 
is dan ook het eerste 
clubblad van mijn hand. 
Tevens is er druk ge-
werkt aan de nieuwe 
website.  
 
In deze uitgave van de 
nieuwsbrief treft u on-
der andere artikelen 
aan over de veiling die 
MSX-Club West-
Friesland op 28 sep-
tember 2002 heeft ge-
houden, verslagen van 
spelcompetities en 
nieuws van MSX-
Vriendenclub Mariën-
berg. 
 
Als u tips, artikelen of 
ideeën heeft voor de 
website of het clubblad 
dan hoor ik het graag. 
Dit mag per brief e-mail 
of wat u zelf makkelijk 
vindt.  
 
Ditta Visscher 
 
CLUBDAGEN 
MSX VRIENDEN-
CLUB MARIËN-
BERG 
 
Zoals elk jaar is er bij 
de MVM een clubdag 
op de tweede zaterdag 
van de maand. Deze 
clubdagen worden 
gehouden in buurtge-
bouw de Grendel, W. 
Hentostraat 17 

 
 in Mariënberg.  Voor 2003 zijn dit de volgende 
data: 
 
8 februari 
8 maart 
12 april 
10 mei 
14 juni 
12 juli 
9 augustus 
13 september 
11 oktober 
8 november 
13 december 
 

 
 
SPELCOMPETITIE 
 
De spelcompetitie van 28 september werd 
verzorgd door Paul Brugman. Het spel was dit 
keer Tank Battilion. Ook dit keer was de be-
langstelling zeer groot. Er waren 2 prijzen te 
verdelen. De achtste plaats, Maico Arts van 
MSX-Club NBNO, werd beloond met een zak 
drop, aangeboden door Jaap Hoogendijk. De 
vierde plaats werd beloond met de 'Originele 
Hoornsche Broeder' en werd gewonnen door 
Yessica Postma. Zij zal de volgende spelcom-
petitie verzorgen. De 'Originele Hoornsche 
Broeder' is aangeboden door MSX-Club West-
Friesland en is een specialiteit van Bakkerij 
Otten. Tevens kreeg iedereen een kleinigheid-
je van dhr. Koostra van MSX-Vriendenclub 
Mariënberg. 
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Telefoonnummers: 
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0229-270618 
 
Paul Brugman, PD 

0229-236848 
 
Ditta Visscher, Re-
dactie 

0229-270618 
 
Clubadres: 
MSX-Club 
West-Friesland 
Diepenbrockhof 13 
1628 SL  Hoorn 
! 0229-270618 
b.g.g. 06-51069177 

baskornalijnslijper 
@zonnet.nl 

 
Redactieadres: 
Ditta Visscher 
Diepenbrockhof 13 
1628 SL Hoorn 
! 0229-270618 
Ditta@quicknet.nl 
 
Doelstelling: 
Het bevorderen van 
het optimale gebruik 
van het MSX-systeem 
en de bijhorende soft- 
en hardware. Het uit-
wisselen van kennis 
en ervaring, het ge-
ven van demonstra-
ties en het inschake-
len van deskundigen. 
Kortom, een gezellig 
dagje computeren 
met mensen met de-
zelfde hobby en er 
dan nog wat van op-
steken. 
 
De club kan niet aan-
sprakelijk worden ge-
steld voor ingezonden 
stukken van één van 
de redactieleden. Ook 
niet voor aangeboden 
artikelen en adverten-
ties. 
 
Internet Home Page: 
www.mcwf.msx2.com 
 
Volgende clubdag: 

5 april 2003 



 

1. John Janssen   69410 
2. Alex Kalkwiek   66760 
3. Jaap Hoogendijk   59400 
4. Yessica Postma   57300 
5. Anne de Raad   57250 
6. Bartholo Kobes   54000 
7. Albert Beevendorp   49070 
8. Maico Arts    47460 
9. Raymond Hoogerdijk  45700 
10. Ditta Visscher   43700 
11. Johan van den Bor   43350 
12. Remy van den Bor   33760 
13. Jan Lukens    32750 
14. Kier Kracht    24060 
15. Niels Lukens   18350 
16. Dhr. Kootstra   18230 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
2 PRIJSWINNAARS BIJ MSX-VRIEN-
DENCLUB MARIËNBERG 
  
Op 9 november 2002 heeft MSX-Vriendenclub 
Mariënberg de jaarlijkse prijsuitreiking voor de 
beste spelcompetitiespelers door het bestuur. 
Dit jaar was het de eer voor Bas Kornalijnslij-
per en Ditta Visscher, respectievelijk tweede 
en eerste plaats. Zij ontvingen hiervoor een 
speciaal gemaakt trofee door een van de leden 
van MSX-Vriendenclub Mariënberg, dhr. Ham-
stra. Bas Kornalijnslijper viel in 2000 ook al in 
de prijzen met een derde plaats. Ook het ko-
mende clubjaar zal er in Mariënberg ook weer 
gestreden worden voor de beste spelcompeti-
tie speler van het jaar 2003. 
  

 

 
Tevens won Ditta op deze clubdag ook nog 
een doosje diskettes met een verloting. 
 
MSX MAAR DAN ANDERS 
 
Ja, daar was ik weer met een grappig gegeven 
over MSX maar dan net even anders. Deze 
keer wilde ik het hebben over MSX spelen die 
ook in dezelfde vorm uitgebracht zijn op ande-
re computers of game consoles. Degene die 
hier erg sterk in zijn, zijn Namco, Konami en 
Falcom. Het is wel grappig als je een Game 
Boy pakt en er een spel cartridge instopt met 
meerdere spellen in 1 dat je ineens Elevator 
Action van Taito en Tank Batallion en Pacman 
van Namco, Gradius en Castlevania van Kona-
mi of een Xanadu van Falcom tegenkomt. Ze 
zijn meestal niet in Europa als apart spel op de 
markt gebracht. Wat sommige verzamelaars 
jammer vinden. Ik wilde het hebben over ga-
mes op de Game Boy, Nintendo 8- en 16bit, 
PlayStation en andere computers. 
 
Één van de meeste waar spellen nagemaakt 
zijn van de MSX is denk ik de Game Boy. Als 
je R-Type neemt, die is denk ik zo goed als 
hetzelfde aan de MSX versie. Misschien dat hij 
in het 4e veld anders wordt, maar aangezien ik 
daar nog nooit geweest ben weet ik dat dus 
niet. Elevator Action is toch wel anders. Het-
zelfde getekend maar hij is gelijk al wat moei-
lijker; gelijk al honden, liggende tegenstanders 
en dergelijke. Erg leuk om te spelen en goed 
verzorgd. 
 
Konami doet het net als op de MSX: ze geven 
eerst bijna alles los uit en als iedereen die het 
wil hebben dan heeft, geven ze het ook in een 
Game Collection uit. Voor de Game Boy (Co-
lor) hebben ze deel 1 tot 4 uitgebracht. Met op 
ieder 4 verschillende spellen: van Gradius tot 
Yie Ar Kung-Fu, van Track & Field tot Goemon 
en van Frogger tot Twinbee. Al zeg ik het zelf 
is de kwaliteit goed tot zeer goed te noemen, 
maar dan moet je wel de MSX in het achter-
hoofd houden. Doe je dat niet en heb je nooit 
een MSX aangeraakt of gezien dan kan je het 
niet bijzonder vinden. Nu is daar ook in deze 
maand een 5e deel bij gekomen met (MSX) 
speciaal voor de Game Boy Advance deze is 
voorzien van 6 spellen: Time Pilot, Scramble 
Formation, Gyruss, Green Beret, een mooiere 
Yie Ar Kung-Fu en Frogger. Van de laatste 3 
zou ik bijna willen zeggen dat het wel een MSX 
2 versie lijkt. Vooral Green Beret, het spelcon-
cept is hetzelfde maar het is beter getekend en 
het loopt erg makkelijk. Het zou mooi geweest 
zijn dat het op de MSX zo getekend was. 
 



 

Konami heeft op deze Game Boy geloof ik het 
13e of 14e deel in de Castlevania serie uitge-
bracht. Een echte topper, hij is namelijk door 
meerdere bladen uitgeroepen tot 1 van de 
beste spelen op de Game Boy Advance. Vol-
gens mij is er bijna geen computer waar geen 
Cast-levania is op uitgebracht, noem ze maar 
op: Nintendo, MSX (naam Vampire Killer), 
Play-Station, Amstrad of Commodore. Hetzelf-
de geldt voor Twinbee, Goemon en Nemesis. 
De één is leuk en de ander is een heel ander 
spel met dezelfde hoofdpersoon en met de-
zelfde naam. De PlayStation heeft 3 Cd’s met 
MSX 1 games van Konami die op een MSX 
emulator voor PSX draaien want het zijn pre-
cies dezelfde als op de MSX. 
 
En als je nu bijvoorbeeld Falcom neemt die 
heeft op de Nintendo Fanadu uitgebracht wat 
een kopie is van Xanadu en een versie van Ys 
die om te watertanden is. Ik heb deze meestal 
wel bij me op een clubdag dus zou je deze van 
Japanse tekst voorzien spel willen zien vraag 
het me. Het is echt een verademing om te 
zien. 
 
Ook voor meerdere spelcomputers is het spel 
Metal Gear uitgekomen. Zo heb je op de MSX 
deel 1 en 2. Op de PlayStation gaat het verder 
met Metal Gear Solid en op de PlayStation 2 
met Metal Gear Solid 2 en een luxer versie 
komt uit voor de X-Box. Erg mooi om te zien 
en voor de fans van Snake echt een must om 
te zien en te spelen. Op de Game Boy Color is 
ook een Metal Gear Solid uit gekomen en als 
je de serie een beetje volgt komt deze tussen 
de MSX en de PSX1 versie in. Alle zijn ze erg 
mooi verzorgd en zeer verslavend. Ook op de 
Nintendo 8bit zijn 2 delen uitgekomen Metal 
Gear en Snake's Revenge. Om het te zeggen 
als je de MSX gespeeld hebt dan is de Ninten-
do niet zo spectaculair. Al met al is het erg leuk 
om in de winkel te lopen en nieuwe spellen te 
zien met een MSX achtergrond. Ik heb wat 
scans op de site van de club laten zetten dus 
ben je geïnteresseerd kijk daar dan. 
 
Johan van den Bor 
 
CONTACTADRES NIEUWSBRIEF EN 
WEBSITE 
 
Zoals sommigen misschien al weten is de re-
dactie van de nieuwsbrief en het beheer van 
de MCWF website overgenomen door Ditta 
Visscher.  Voortaan kunnen stukjes voor het 
clubblad of  voor op de website gestuurd wor-
den aan: 
 
Ditta Visscher 

Diepenbrockhof 13 
1628 SL Hoorn 
0229 270618 
Ditta@quicknet.nl 
 
DE VEILING 
 
De veiling van 28 september jl. was ook dit 
keer een groot succes. Er waren minder items 
als vorig jaar, maar er waren toch 78 items 
aangeboden en werden door Paul Brugman, 
de veilingmeester, geveild. Paul werd gehol-
pen door Jan Kobus (demonstratie), Eltje Kalk-
wiek (administratie op een laptop) en Bas Kor-
nalijnslijper (uitleg). Iedere aanbieder kreeg 
een lijstje met zijn/haar aangeboden artikelen. 
Ook waren er lijsten met alle items gemaakt en 
uitgedeeld voor de aanvang van de veiling.  
 

  
Natuurlijk waren er een aantal regels waar 
iedereen zich aan moest houden. Zo was het 
alleen mogelijk om in Euro's te bieden in te-
genstelling tot eerdere veiling waar in Guldens 
geboden mocht worden. Ook werd er na zo'n 
50 items een pauze ingelast, maar ondanks 
alles werd zo'n 90% van alle items van eige-
naar gewisseld.  
 

  
Ook in tegenstelling tot de vorige veiling wer-
den er diverse MSX-computers geveild en 
maar enkele MSX-cartridges. Ook werd er vlak 



 

voor de clubdag door een 'gulle gever' een 
onbekende doos gebracht. Deze mocht niet 
geopend worden voor of tijdens de veiling. De 
opbrengst moest overgemaakt worden aan de 
stichting 'Artsen Zonden Grenzen'. Jan Kobus 
was de gelukkige winnaar van deze zware 
doos en heeft vol trots de inhoud aan iedereen 
laten zien. Het was een leuke MSX 1 van San-
yo, een monitor, Philips printer, joysticks, data-
recorder en wat clubbladen. Ook waren er dit 
keer een aantal niet-MSX gerelateerde items 
aangeboden zoals Atari-cartridges, PC-
software en een kindermok met een computer-
afbeelding. 
 

 
 
Hieronder nog een selectie van enkele items: 
 
Schneider PC + monitor  €   6,-- 
Sony HB-201P MSX 1   €   9,-- 
Double Dragon (Koreaanse cartridge) €   8,-- 
Famicle Parodic   €  20,-- 
Philips NMS 8250 MSX 2  €  25,-- 
Doos met 200 disks   €  11,-- 
Doos met 10 joysticks   €    3,-- 
Konami Snatcher kaartjes  €  7,50 
Konami's F1 Spirit   €  25,-- 
Konami Game Collection #4  €  17,-- 
Philips VG 8235, dubbelzijdig  €  11,-- 
Doos met verrassing   €  35,-- 
Spaanse MSX-bladen   €    1,-- 
Complete harddisk-set   €  95,-- 
Bubble Bobble cartridge  €  14,-- 
Konami's Q*Bert cartridge  €  15,-- 
Disc Station Special #5   €  15,-- 
Big Strategy 2    €  20,-- 
DVD video Esca Flowne  €  15,-- 
Kinderbordje + mok   €    1,-- 
 

 
 
Meer foto's van de veiling zijn te zien op de 
West-Friesland Home Page. Tot slot wilde ik 
Paul Brugman, Eltje Kalkwiek en Jan Kobus 
bedanken voor de zeer geslaagde MSX-vei-
ling. 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
PLAYSTATION 
 
Er is besloten, mede door de afnemende 
vraag, de activiteiten in verband met de Sony 
Playstation drastisch te verminderen. De voor-
raad joypads, memory-cards en andere acces-
soires zal worden uitverkocht en zal ook niet 
meer worden aangevuld. Natuurlijk is het 
mogelijk om deze artikelen te bestellen met 
een levertijd van ongeveer een week. De om-
bouw voor Playstation 1, met de daarbij beho-
rende kabels, blijft mogelijk, net als kleine re-
paraties. Echter kan het mogelijk zijn dat 
bepaalde onderdelen ook levertijd hebben. 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
 
SPELCOMPETITIE 30-11-2002 
 
De spelcompetitie van 30 november zou ver-
zorgd worden door Yessica Postma, maar door 
haar afwezigheid heb ik ditmaal een spel uit-
gezocht. Het spel was Coaster Race van Sony. 
Hierbij is het bedoeling een Coaster raceauto 
te besturen over een parcours met veel boch-
ten en zelfs loopings. Dit keer waren er maar 
liefst zes prijzen te verdelen. De eerste plaats 
werd beloond met een softwarepakket van 
Delta-Soft, Find-It, gewonnen door Ditta. De 
tweede plaats werd beloond met een PC-
softwarepakket, aangeboden door Jaap  
Hoogendijk en is gewonnen Dominique 
Hoogendijk. Voor zowel de zevende en 
negede plaats hadden dhr. en mevr. Kootstra, 
van MSX-Vriendenclub Marienberg, twee klok-
ken meegenomen en werden gewonnen door 



 

Albert Beevendorp en Filip Slagter. De elfde 
plaats werd beloond met een speculaasstaaf 
en werd gewonnen door Paul Brugman. Tot 
slot werd de zesde plaats beloond met een 
muis van marsepein. Johan van den Bor heeft 
deze gewonnen en zal ook de volgende spel-
competitie verzorgen. Tevens werd iedereen 
op deze clubdag, vlak voor de Sinterklaas, 
getrakteerd op allerlei strooigoed. 
 

 
 

 
 
1   Ditta Visscher 
2   Dominique Hoogendijk 
3   Alex Kalkwiek 
4   Remy van den Bor 
5   Eltje Kalkwiek 
6   Johan van den Bor 
7   Albert Beevendorp 
8   Bartholo Kobes 
9   Filip Slagter 
10  Anne de Raad 
11  Paul Brugman 
12  Joop Peters 
13  Jurjen Koostra 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
HET PUBLIC-DOMAIN BESTAND 
 
WF-752 Ultra Sonic Waves 
WF-753 Teddy's In Action 
WF-754 Euro-Gulden 

WF-755 Spellendoos 
WF-756 Denkspellen 
WF-758 Pet Shoct Toys 
WF-759 Bridge - MSX 2 
WF-760 Dobbelspelen 
WF-761 Woordspel de Luxe 
WF-762 Garfield - MSX 2 
WF-763 KingValley Extra 
WF-764 KingsValley Extra 2 
WF-765 KingsValley Extra 3 
WF-766 Kruiswoord-puzzel 
WF-768 Totally Chaos 
WF-769 Programmeer Diskette 

Muziekmodule + Klavier 
WF-773 Micro Music versie 3.0 
WF-774 Educatief Aschcom nummer 1 
WF-775 Educatief Aschcom nummer 2 
WF-776 Educatief Aschcom nummer 3 
WF-777 Educatief Aschcom nummer 4     
WF-778 Educatieve Diskette  
WF-779 Sanyo Demo MSX 2+ diskette 
WF-780 Basic-spellen-disk 
WF-781 SONY tekenprogramma met 

demonstratie. Muis bestuur-
baar. 

WF-782 PHILIPS PTC 1 t/m 50 
Een verzameldiskette van Phi-
lips Home Computerclub. 

WF-783 FUN van PTC 
Een demo van grafische effec-
ten 

WF-784 Muziekmodule songs 
 muziekmodule + klavier 

WF-785 Muziek 3 
MP 006 - PTC 

WF-786 APS Satelliet van PTC 
WF-787 Financiële administratie.nl 

MP 007 - PTC 
WF-788 Financiën 

MP 012 - PTC 
WF-789 Ease extra 

MP 005 - PTC 
WF-790 De (comp) 

MP 013 - PTC 
WF-791 Videowriter 

MP 017 
WF-792 Public Domain Software MSX 

MP 001 
WF-793 Public Domain Software MSX 

MP 010 
WF-794 MemMan 2.1 

MP 015 
WF-795 Small C 

MP 011 
WF-796 Diverse MSX-Programma's 

MP 018 
WF-797 Basic Applicaties 

MP 009 
WF-798 BASIC-spelletjes 

MP 008 



 

 
 
MSX-VRIENDENCLUB MARIËN-
BERG  
 
Een verslag van onze veilingmeester (clubblad 
Maart 2002) 
 
Er waren op de veiling weer de meest uiteen-
lopende zaken te bewonderen, van barcode 
reader tot complete computer, van een doos 
vol printerpapier tot een thermische printer. In 
het laatste half uur voor de veiling bleek dat de 
belangstelling aardig opliep, zo zagen we en-
kele MSX-(st)ers die we normaal nooit op een 
clubdag zien, deze personen waren van hein-
de en ver gekomen om de veiling toch nog 
mee te kunnen maken. 
Rond 13.00 uur kon het spektakel dan ook 
beginnen, onder leiding van de veiling meester 
en zijn administratief-medewerker Harm Ver-
beek.  
Door de aanwezigen werd goed geboden op 
de ter veiling gebrachte MSX-attributen, ook 
werden er vele foto’s gemaakt om het nage-
slach t(of de thuisblijvers) te laten genieten van 
onze niet te genezen MSX-liefde. 
Ook verheugden we ons erin dat er ook nog 
steeds belangstelling is van enkele MSX-
sters.Voor de cijferfreaks nog even de getallen, 
totaal werden er 57 items ter veiling gebracht 
waarvan 4 retour naar de eigenaar gingen, 7% 
werd dus niet verkocht. Totaal is er voor 
317,50 Euro van eigenaar verwisseld, het 
goedkoopste was 50 cent en het duurste 23,-- 
Euro.Dit is als we naar voorgaande jaren kijken 
een nieuw record. 
Uit dit alles kunnen we concluderen dat of de 
MSX nog zo geliefd is dat men er toch nog 
geld voor over heeft, of de spullen tegen elk 
bod weg mochten, wat hier van toepassing is 
mag een ieder voor zichzelf uitmaken. Een 
ding was zeker; het was een geslaagde veiling! 
Ik heb de veilinghamer weer op een veilige 
houtworm vrije plaats opgeborgen voor vol-
gend jaar.  
 

Ook in februari 2003 staat er weer een MSX- 
veiling op het programma, waar iedereen zijn 
of haar MSX-spulletjes kan laten veilen. 
De gang van zaken komt overeen zoals u die 
kent van de veiling in Hoorn, alleen  in Mariën-
berg is het een MSX-veiling. (dus geen andere 
computers)  
We beginnen met de veiling rond een uur 
(13.00 uur)  
Wie wil komen is van harte welkom in buurt-
huis de Grendel aan de W .Hentostraat 17 te 
Mariënberg. 
Aanvang clubdag 10.00 uur 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jurjen Kootstra 
 
 
EBAY 
  
Ebay, de grootste Internet-veiling , gaat binnen 
Nederland het aantal rubrieken uitbreiden. 
Binnen de rubriek Computers komt er een 
rubriek met klassieke homecomputers. Deze 
rubriek is uitermate geschikt voor het aanbie-
den of kopen van MSX, Atari, Commodore en 
andere klassieke computers. Zodra er genoeg 
aanbod is zal ook deze rubriek weer onderver-
deeld worden, zodat ook de MSX een eigen 
rubriek zal krijgen. 
Wel wordt de software en de hardware ge-
scheiden. 
Ook binnen de rubriek spelcomputers komt er 
een rubriek klassieke spelcomputers. De oude 
consoles met spelsoftware hebben dan hun 
eigen plaats en is het veel makkelijker te vin-
den wanneer men iets zoekt voor bijvoorbeeld 
Videopac, Atari, Verctrex, Colecovision of een 
van de vele Pong-varianten 
  
Bron: Ebay Nederland 
  
www.ebay.nl  
 
ER IS WEER EEN GROTE PARTIJ 
MSX-COMPTERS EN BIJBEHOREN-
DE HARDWARE LEVERBAAR 
  
Alle computers zijn voorzien van een of twee 
dubbelzijdige drive’s en zonodig één nieuwe 
drive. 
Alle computers worden geleverd met een net-
snoer en een scart-kabel. 
Verder zijn er diverse modificaties uitgevoerd, 
zoals een snelle diskrom, geheugenzoekrom, 
geluidsaanpassing (NMS 8250/55), voedings-
aanpassing (NMS 8250/55), slot-aanpassing 
(VG 8235), video-aanpassing (NMS 8280). 



 

De RGB-kleurenmonitoren zijn, indien nodig, 
voorzien van een nieuwe aan/uitschakelaar. 
 

 
  
MSX-2 computers: 
 
Philips VG 8235 (DS)                     €40,-- 
Philips NMS 8245                     €45,-- 
Philips NMS 8250                      €45,-- 
Philips NMS 8255                    €65,-- 
Philips NMS 8280      €125,-- 
 
RGB-monitoren: 
 
Philips VS 0080                    €40,-- 
Philips CM 8500                   €40,-- 
Philips CM 8833                   €40,-- 
Ancona                                         €35,-- 
Commodore 1084S           €35,-- 
 
MSX-muizen: 
 
Philips SBC 3810                             €15,-- 
Philips NMS 1140                            €15,-- 
Sony MOS-1         €15,-- 
 
Printers: 
 
Philips VW 0030                              €10,-- 
Philips NMS 1431                            €10,-- 
  
Tevens losse toetsenborden voor Philips NMS 
8250, NMS 8255 en NMS 8280     €10,-- 
 
Let op: OP=OP 
 
 
Retro-corner!!! 
 
Hallo, 
 
Even voorstellen: ik ben John Janssen en ik 
kom uit Assendelft (waar?…. Zaanstad). Mij is 
gevraagd om deze nieuwsbrief van de MSX-
club West-Friesland elke keer te voorzien van 
informatie vanuit de retro-games wereld. Ik ben 
een verzamelaar van verschillende soorten 

spelcomputers en spelletjes. Mijn zolder staat 
er ondertussen vol van (tot grote ergernis van 
mijn vrouw). Het grootste deel van mijn verza-
meling gaat naar de Philips Videopac. Voor de 
rest staat de zolder ook nog vol met o.a. Sega, 
Atari, Vectrex, Nintendo, enz. En natuurlijk de 
MSX-computer.  Maar daar wordt in deze 
nieuwsbrief genoeg over gesproken… 
 
In deze rubriek wordt elke keer een soort spel 
beschreven of een computer. Andere wetens-
waardigheden vanuit de retro-games wereld 
worden hier natuurlijk ook besproken,  voor 
zover ik daar een beetje verstand van heb… 
Het is wel eens leuk om te lezen wat de voor-
lopers waren van de wel bekende MSX. 
 
Het wereldje van de retro-games begon in de 
jaren zeventig met de pong-apparaten. Het 
oude vertrouwde: twee streepjes en een blok-
je. Dit moest dan een tenniswedstrijdje voor-
stellen. In die tijd was dat een hele vernieu-
wing. Dit pong-apparaat is uitgegroeid tot de 
huidige PS2, X-BOX en de Game-Cube. De 
spelcomputers zijn nog steeds niet weg te 
denken uit het huidige huishouden. Ook niet 
door de opkomst van de PC. Maar de nostal-
gie van de oude spelcomputers blijft bestaan. 
Er zijn nog redelijk wat mensen die dit verza-
melen. Daarom elke keer in deze nieuwsbrief 
een onderwerp uit de retro-games wereld. 
 
Tot de volgende keer… 
 
John Janssen 
 
ATARI 2600 ACTIONPACK FOR 
WINDOWS 
  
Niet MSX maar toch heel bijzonder. Atari 2600 
spellen met emulator voor op de PC. 
Een aantal spellen zijn ook op de MSX ver-
schenen door het software-huis Activision. 
15 spellen zijn te vinden op deze CD-ROM, 
waarvan onder ander voor MSX bekend: Pitfall 
en River Raid. 
Verder de volgende spelen: 
Boxing, Chopper Command, Cosmic Com-
muter, Crackpots, Fishing Derby, Freeway, 
Frostbite, Grand Prix,  Kaboom,  Seaquest, 
Sky Jinks en Spider Fighter. 
  
Een zeer verzorgd pakket in een mooie doos, 
duidelijke handleiding en een poster. 
  
We hebben een aantal van deze pakketten 
beschikbaar voor slechts € 10,-- 
  
 



KLEINE ADVERTENTIES 
  
Te koop gevraagd: Philips Muziekmodule en FM-PAC (geen ongemodificeerde koreaanse versie). 
Tel.: 0223 628113 of  email: tcm1998@hotmail.com 
                         
Gezocht: Mac Attack,Hopper, Scentipede, evt. Smack Wacker en Moon Rider. Allen van de Ea-
gelsoftserie uit 1986 de remakes dus met spraak in het spel. Joop@mijnmail.nl 
  
Gezocht: Originele RPG-spelen voor o.a. MSX, PlayStation, Nintendo, SEGA en andere spel-
computersystemen. Tel. 075 6225530 of email: jaap@hoogendijk.demon.nl 
 
Gezocht: Niet al te dure Space Manbow van Konami. Hoeft niet compleet te zijn. Tel.: 0229 270618 of 
06 51069177 
 
Gezocht: KLM-huisjes van Rynbende en Henkes voor een redelijke prijs. Ook gezocht de twee extra 
KLM huisjes: "Het Paleis op de Dam" en de "De Kaaswaag". Tel. 075 6225530 of email: 
jaap@hoogendijk.demon.nl 
 
Te koop: Sony MSX 1 Hitbit HP-75P, monochrome-monitor, Quickdisk AVT-QDM 01 zonder adapter, 
joystick, kabels, diverse MSX-tijdschriften, MSX-boeken, software op cassette. Tel.: 076 5713418 of e-
mail: enchantedsky@wanadoo.nl  
 
 

 
 

Volgende clubdagen: 
 
 

Zaterdag 5 april 2003  
 

en  
 

Zaterdag 7 juni 2003  
 
 

Aanvang 12.30 uur in buurthuis “De Cogge”aan de Akkerwinde te 
Zwaag 

 
Informatie: 0229 270618 of 06 51069177, e-mail: baskornalijnslijper@zonnet.nl 

www.mcwf.msx2.com 
 

 
 
VOLGENDE KEER 
 
Een leuk artikel over de MSX-beurs in Oss, geschreven door Jaap Hoogendijk. Natuurlijk met foto’s. 
 
Het verhaal achter Jet Set Willy, geschreven door Gré Poortman. 
 
Informatie over updates van de totaal vernieuwde website. www.mcwf.msx2.com 
De website is momenteel maar deels te zien vanwege de vernieuwing. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  


